
 

Vooraankondiging oplevering conversie 4de batch in BGM module  
 

Beste bronhouder,  
  
Uw data over risicovolle inrichtingen in het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS) wordt omgezet 
naar milieubelastende activiteiten in het Register externe veiligheidsrisico’s (REV).  
Vanaf 12 september 2022 staat de conversie van de volgende batch activiteiten voor u gereed in 

de bevoegd gezag module (BGM).  
 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

A2: Tanken van CNG 
A3: Opslaan van brandstoffen in bunkerstations 
A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen 
E3: Opslagtank voor gassen 
E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer  
E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas 
E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen 
E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid 
VIII: Opslaan of bewerken van vuurwerk  
IX : Opslaan van ontplofbare stoffen 
 
Wat houdt de conversie in? 
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt het REV het RRGS. In voorbereiding 
daarop heeft het REV-programmateam in samenwerking met externe veiligheidsexperts van 

omgevingsdiensten de gegevens vanuit het RRGS geconverteerd volgens het Informatiemodel 
Externe Veiligheid, zodat deze naar het REV over kunnen. Omdat u de bronhouder bent van de 
gegevens vragen wij u om validatie van de geconverteerde data. In de BGM kunt u vaststellen of 
de technische conversie goed is verlopen.  
 
Planning oplevering conversie 

De conversie wordt in verschillende iteraties opgeleverd. Steeds zetten wij bestanden voor u klaar 
in de BGM, zodat u kunt zien dat de informatie overeenkomt met wat u eerder in het RRGS heeft 
ingevoerd en gevalideerd. Inrichtingen die de status ‘concept’ of ‘in bewerking bij bevoegd gezag’ 
hebben in het RRGS gaan niet mee over. Telkens wanneer een conversie klaar is, ontvangt u een 

vooraankondiging per e-mail gelijk aan deze vooraankondiging. Uitleg vindt u op onze website 
www.registerexterneveiligheid.nl.  
 

Transitie RRGS naar REV en wijzigingen 
Na de conversie van de data kunt u deze activiteiten niet meer benaderen in het RRGS: de 
geconverteerde locaties worden in het RRGS uitgezet. Wijzigingen doet u vanaf dat moment in het 
REV. U moet de data dan wel eerst valideren, zodat deze definitief naar het REV worden overgezet. 
Let op dat u inrichtingen in de RRGS invoermodule zo veel mogelijk autoriseert in het RRGS vóór 
de conversiedatum. Alleen de geautoriseerde gegevens uit het RRGS worden meegenomen in de 
conversie voor het REV. Wijzigingen in het RRGS die voor 12 september 2022 plaatvinden 

worden meegenomen in de conversie.  
 
Nieuwe kaartviewer: Atlas Leefomgeving 
www.risicokaart.nl heeft sinds 13 juni 2022 een nieuwe kaartviewer: de Atlas Leefomgeving. De 
Risicokaart is naar deze viewer overgestapt omdat deze beter voldoet aan de huidige eisen en 
wensen van gebruikers. Via het trechtertje kunt u de kaarten filteren die voor u relevant zijn. Klik 

op ‘Alles tonen’ en op ‘Veilige omgeving’, en u kunt alle data raadplegen uit zowel het RRGS als het 

REV (indien gevalideerd). 
 
Nog niet gevalideerde data opvraagbaar via Yellowfin of via de info knop in de BGM 
Wilt u inrichtingen raadplegen die nog niet gevalideerd zijn? U kunt deze opvragen via Yellowfin of 
via de info knop in de BGM, rechts boven). Deze data hebben daar de status ‘verwijderd’, omdat ze 
niet meer via de invoerapplicatie van het RRGS op te vragen zijn. 

 
Invoeren nieuwe situaties 
Het invoeren van nieuwe milieubelastende activiteiten (mba’s) kan vanaf eind september 2022 in 
de BGM. De invoermodule is op dit moment nog niet beschikbaar.  
Mocht u sneller nieuwe activiteiten willen invoeren, dan adviseren wij u om dat nog te doen in het 
RRGS. Het REV-programmateam zal periodiek (tot 1 januari 2023) nieuwe mba’s vanuit het RRGS 

http://www.registerexterneveiligheid.nl/
http://www.risicokaart.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten


 

rechtstreeks overzetten naar het REV. Deze nieuwe situaties hoeft u niet te valideren en over te 

zetten in de BGM.   

 
Nog geen account voor het invoerportaal 
Voor zowel de oefenomgeving als de productieomgeving heeft u een account en inlogcodes nodig. 
Kijk op de pagina “aan de slag” op onze website voor het aanmaken van een account. Voor 
eventuele hulpvragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via REV@RWS.nl.  
 

Meer informatie 
Bij publicatie van de geconverteerde gegevens ontvangt u een email met informatie en uitleg over 
de conversie. Daarnaast kunt u altijd vragen over het REV stellen door een email te sturen naar 
onze helpdesk REV@RWS.nl. 
 
Deze e-mail is verstuurd via Bij12 aan alle invoerders van het RRGS. Als deze mail niet bij de juiste 

persoon binnen uw organisatie terecht komt, wilt u dan de juiste contactpersoon doorgeven als 
reply op deze e-mail? 
 
Met vriendelijke groeten,  
Het REV-programmateam  

https://registerexterneveiligheid.nl/aan_de_slag
mailto:REV@RWS.nl
mailto:REV@RWS.nl

